
                          Z á p i s   č. 18 
z jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 16. 09. 2009 
v Kulturním domě v Čelákovicích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Zahájení jednání: 18.05 hod.                     
Přítomno:   18   členů ZM 
Omluveni: Ing. Sekyra, Ing. Tangl, Ing. Stuchlík – dostavil se při projednávání  
                  bodu 0. v 18,25 hod.,  
Jednání řídil: Ing. Bohumil Klicpera – starosta města 
 
Starosta města Ing. Bohumil Klicpera v úvodu přivítal všechny účastníky 
jednání.  
 
Program: 
   
0. Představení nových ředitelů PO    
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Optimalizace tratě Lysá n/Labem – Praha Vysočany (vyjádření města pouze 

k zabezpečovacímu zařízení) 
3. Diskuse, různé, petice 

Pozván Ing, arch. S. – informace ve věci proluky náměstí 
4. Majetkoprávní záležitosti 
5. Rozbor hospodaření za I. pololetí 2009 
6. Úpravy rozpočtu města na rok 2009 č. 5 a 6. 
7. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
8. Změna jednacího řádu  
9. Výroční zpráva SEMIRAMIS o.s. za rok 2008 
10.  RWE – příprava projektu výstavby paroplynové elektrárny na k.ú. Mochov – 

prvotní informace 
11. Příspěvek brandýské nemocnici  
 
   
Doplnění programu: 
4. 5. 3. – majetkoprávní záležitosti – dohoda o budoucí kupní smlouvě –
Václavíkovi 
 
Hlasování pro doplněný program: 
pro – 18  
proti – 0 
zdržel se – 0  
Program byl schválen. 
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Návrh na složení návrhové komise:   
p. Pavel Šíma, Mgr. Miloš Špringr, pí Eva Wachtlová 
Návrhová komise souhlasí s kandidaturou – hlasování: 
pro – 15  
proti – 0 
zdrželi se – p. Pavel Šíma, Mgr. Miloš Špringr, pí Eva Wachtlová - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na ověřovatele zápisu:   
p. Petr Studnička, p. Petr Bařina 
Ověřovatelé zápisu souhlasí s kandidaturou – hlasování: 
pro –  16 
proti – 0  
zdrželi se – p. Petr Studnička, p. Petr Bařina - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

 
1. Kontrola usnesení a zápisu 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k zápisu č. 17.  
Starosta seznámil zastupitele města, že zápis z předchozího ZM byl ověřovateli 
PhDr. Tichou a Ing. Chourou podepsán, tímto je zápis schválen. 
P. Pátek -  na minulém ZM požádal o zaslání konečného vyjádření ředitele 
muzea a vyjádření Ing.  V. k auditu, kdy se bude audit projednávat, na minulém 
ZM bylo odloženo. PaedDr. Rýdlo – vyjádření Ing. V. bylo zasláno v červenci 
s usnesením z RM. Starosta – bude se projednávat na příštím ZM. 
P. Iglo – žádá o podání zprávy o vyřízení všech dotazů z minulého ZM. P. Iglo – 
v jednacím řádu, který je dosud platný se ukládá  povinnost předložit zprávu o  
zodpovězených otázkách.  Starosta – plnění úkolů z minulém ZM bude p Iglovi 
zasláno dodatečně. 
Zápis schválen : 
Pro – 18 
Proti – 0 
Zdrželo se  – 0 
Návrh byl přijat- viz usnesení. 
 
Starosta představil tajemníka městského úřadu p. Jana Barana.  
 
1. Plnění usnesení  
Kontrola usnesení 
Starosta předložil kontrolu plnění usnesení k 16. 9. 2009. 
P. Studnička -  jak je to se smlouvou s Družstvem vlastníků garáží. 
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Starosta smlouva nebyla podepsána, je u vlastníků garáží. 
P. Iglo – proč není splněno usnesení z 29. 11. 2007, podmínky prodeje bytu 
nebyly za 2 roky změněny, je to chyba a v kupní smlouvě by měl být uveden 
termín, do kdy bude smlouva podepsána. 
P. Iglo – dal návrh, aby kupní smlouvy z 24. 4. 2008 byly zrušeny, neodpovídají 
dnešním podmínkám prodeje. 
Starosta – jedná se o invalidního občana, přidělení bytu bude projednávat 
říjnová RM.  
Starosta -  vedoucí OH zjistí u Družstva vlastníků garáží, proč není smlouva 
ještě uzavřena. 
ZM bere na vědomí plnění usnesení – hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta i místostarostové popřáli p. Iglovi k jeho životnímu jubileu. 
 
0. Představení nových ředitelů příspěvkových organizací 
PaedDr. Luboš Rýdlo představil novou ředitelku ZUŠ Čelákovice pí Viktroriji  
Hanžlíkovou Krafovou a ředitele Městského muzea Čelákovice Mgr. Davida 
Eisnera. 
 
V 18,25 hod. se dostavil Ing. Stuchlík, 
PaedDr. Rýdlo poděkoval p. T. za reprezentaci města Čelákovice v kulturistice. 
 
2. Optimalizace tratě Lysá n/Labem – Praha Vysočany (vyjádření města 
pouze k zabezpečovacímu zařízení) 
Město Čelákovice dne 31. 7. 2009 obdrželo žádost o vyjádření ke stavbě 
Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha – Vysočany - 1. stavba. Jedná se o 
stavbu zabezpečovacího  zařízení, sdělovacího zařízení, napájení a ohřevu 
výhybek. Vlastní stavba optimalizace trati je projednávána samostatně již od 
května letošního roku a na tuto stavbu bude vydáno samostatné vyjádření.  
Starosta proběhla jednání v lokalitě U Mostu  i v Záluží s občany. Další jednání 
se SŽDC proběhnou v září a říjnu. 
p. Iglo – požádal, aby se mohl zúčastnit všech dalších jednání – optimalizace 
tratě Lysá nad Labem – Praha –Vysočany. 
ZM schvaluje vyjádření č. 20/2009: 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – Mgr. Špringr - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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3. Diskuse, různé, petice 
Proluka náměstí – dostavil se Ing. arch. S., p. P. 
Ing. arch. S. – informoval, že v současné době probíhal archeologický průzkum, 
jsou provedeny sondy. Čeká se na závěrečnou zprávu z I. etapy archeologického 
průzkumu. Dle ústním informace, zpráva byla rozeslána dotčeným orgánům a 
čeká se na jejich vyjádření, případné připomínky, pak bude závěrečná zpráva 
vydána. Závěrečnou zprávu by měli obdržet do konce měsíce. 
P. Pátek – proč je archeologický průzkum teď a ne dřív.  
Ing. arch. S. – dle dohody s archeologickým ústavem, na který se obrátili před 8 
měsíci. 
P. Pátek – ve smlouvě jsou termíny a sankce, jak dlouho stavba potrvá. 
Ing. arch. S. - mohu říct určité předpoklady, pokud do konce měsíce obdržíme 
protokol, ve kterém budou doporučení, cca do 14 dnů se bude pokračovat, 
stavba bude zahájena ve smyslu výkopů, tzn. že se začne dělat výkopová jáma. 
P. Pátek – považujete archeologický průzkum za tzv. vyšší moc v rámci 
uzavřené smlouvy s městem? 
Ing. arch. S. – tak je to napsáno ve smlouvě, to je věc, kterou nemohl nikdo 
předvídat, tak to tam je formulováno, my jenom doufáme, že čas, který nám to 
zabere bude do budoucna ....... nevracejme se to co bylo, ode dneška bude v co 
nejkratším termínu, ale neumíme to ovlivnit. 
p. P. – samotná stavba bude trvat  12 až 15 měsíců. 
Ing. arch. S. – v nejbližší době budou provedeny přeložky inženýrských sítí, 
které se dotýkají přímo staveniště.  
P. Studnička  - stavba začne jinak, než jsme předpokládali, myslíte tím hledisko 
hmotové či časové? 
Ing. arch. S. – pouze z hlediska času 
 
3. 1. Zápis z kontrolního výboru ze dne 1. 7. 2009. Ing. Šalda – kontrolní výbor 
se sešel minulý  týden, zápis bude předán. 

 
3. 2. SEN INVEST a.s. – věcné břemeno pro rekonstrukci hotelu Černý 
Beránek. 
Dne 18.3. 2009 bylo Městskému úřadu Čelákovice doručeno podání – oznámení 
stavby posouzené autorizovaným inspektorem na stavbu „Rekonstrukce objektu 
Beránek, Čelákovice“, které obsahuje mimo jiné i Certifikát č. 0024/04/2009. 
Město Čelákovice namítlo neplatnost výše uvedeného Certifikátu z důvodu 
porušení platných právních předpisů, neboť skutečnosti v něm uvedené se 
nezakládají na pravdě a tvrzení a závěry v něm uvedené vycházejí z mylných 
nebo neexistujících předpokladů. Skutečnosti porušení zákona jsou uvedeny 
v dopise star/26/2009, který schválila RM dne 2. 4. 2009. Do dnešního dne i 
přes  urgence   nedostalo  v této  věci   město z   Ministerstva  pro  místní  rozvoj  
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žádnou odpověď.  Odpověď přišla pouze od veřejného ochránce práv. Dne 14. 
5. 2009 přijalo ZM na doporučení RM ve výše uvedené věci usnesení – 
prohlášení k výzvě společnosti SEN INVEST a.s., Jílové u Prahy, které mimo 
jiné reaguje i na nesouhlasná stanoviska a petici občanů Čelákovic, žijících 
v dotčené oblasti. Od doby vydání výše uvedeného certifikátu započala 
rekonstrukce objektu Beránek a investor s městem již nijak nejednal a ukončil 
probíhající jednání o odkoupení pozemku pod hotelem a vyřešení dopravy 
v klidu a zřízení parkovacích míst.  
     Firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, byla městu doručena žádost o umístění 
trafostanice pro objekt Beránek a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na 
pozemku ve vlastnictví města. Na základě předchozích usnesení ZM i RM bylo 
vydáno nesouhlasné stanovisko města k tomuto záměru, avšak s tím, že město 
nevylučuje, že po vydání rozhodnutí MMR a po dohodě s investorem může 
v budoucnu dojít k novému posouzení záměru a event. přehodnocení stanoviska. 
Navíc městu nebyla předložena výkresová dokumentace, ze které by bylo 
patrné, že stavba trafostanice včetně kabelových tras nekoliduje se stavbou 
parkovacích míst, zakreslených ve výkresové části Certifikátu. 
Záměrem města v této věci je (stejně jako v ostatních případech developerských 
projektů na území města) vyřešit současně s rekonstrukcí objektu i dopravu 
v klidu a dostatečný počet parkovacích míst pro nové obyvatele tak, aby nebyly 
dotčeny oprávněné zájmy stávajících obyvatel, dále aby stavba trafostanice 
nekolidovala se stavbou parkoviště a aby bylo dokončeno jednání o prodeji 
pozemku pod objektem vlastníku budovy. 
Starosta – byl předložen nový návrh na usnesení po poradě s JUDr. Ř. Starosta – 
město nemá nic proti stavbě, město trvá, aby byly komplexně řešeny pozemky 
pod hotelem. Město ve zkráceném řízení nebylo osloveno a nemohlo vznést 
připomínky.  
Mgr. Skalický – parkoviště, trafostanice, v čem je rozpor se stavebním zákonem. 
Starosta – autorizovaný inspektor město neoslovil, tudíž město nemohlo vznést 
připomínky. 
Mgr. Š. z firmy SEN INVEST a.s. – všechny požadavky občanů jsou vyřešeny, 
mají jejich   písemný souhlas.  
Ing. arch. B. autorizovaný inspektor – vysvětlil podmínky zkráceného 
stavebního řízení, město v tomto řízení není účastníkem, může pouze vznést 
námitky ve věci vlastnických práv jako vlastník pozemků. 
Starosta – město se s investorem dohodlo, řádně uzavřít smlouvu na pozemky a 
dopravu v klidu.  
V další diskusi vystoupil p. Pátek, Ing. arch. B., Mgr. Š. – ve věci koupi 
pozemků pod hotelem. 
Ing. Šalda – kde bude stát trafostanice, měla by být ustanovena pracovní skupina 
složená ze členů ZM, která by měla jednat se SEN INVESTEM.  
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P. Iglo – na dnešním ZM se má schvalovat soudní řízení, které může trvat 2 
roky, firmu přivede do velkých nesnází.  Rozhodnutí  soudu  by mohlo poškodit 
i město. 
Mgr. Š. – RM by chtěla umístit 43 parkovacích míst do domu. Jde pouze o 
rekonstrukci tohoto domu, kde není potřeba řešit parkování. 
Mgr. Skalický – se dotázal Mgr. Š., zda mají zájem o koupi pozemku pod 
hotelem. 
Mgr. Š. – o pozemek máme zájem  za cenu obvyklou.  
Starosta  - 1.500,- Kč/m2. 
 
Přestávka 
 
Ing. Šalda – navrhl 2 usnesení:  
1. pracovní skupina složenou ze ZM, pro jednání se SEN INVESTEM a.s. 
2. ZM Souhlasí s umístěním trafostanice ČEZ, a.s. na pozemku města 
Čelákovice v lokalitě objektu „Černý Beránek“ za předpokladu, že její umístění 
neznemožní průjezd mezi ulicemi Rumunská a Na Švihově 
 
Bylo navrženo nové usnesení, že ZM požaduje po investorovi rekonstrukce 
objektu „Beránek“ společnosti SEN INVEST a.s. v termínu do 20. 10. 2009 -
vyjádření ke koupi pozemku pod budovou, grafický podklad – výkresy řešení 
dopravy v klidu a trafostanice včetně kabeláže a to vše zakreslit do vlastnické 
mapy.  
Mgr. Š. – trafostanice je v kompetenci ČEZu, po zaslání písemného stanoviska 
Vám obratem pošleme vyjádření.  
Navržená usnesení: 
P. Pátek navrhl usnesení 3. 2. 2. 1 – ZM požaduje po investorovi rekonstrukce 
objektu Beránek společnosti SEN INVEST  a.s., Jílové u Prahy, v termínu do 
20. 10. 2009: 

1. vyjádření k návrhu kupní smlouvy ve věci pozemku pod budovou 
2. grafický podklad pro řešení dopravy v klidu s umístěním trafostanice 

včetně kabeláže 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – p. Iglo, Ing. Šalda – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
V případě nesplnění usnesení 3.2.2.1. a neuzavření smluv do listopadového ZM  
bylo navrženo usnesení 
Starosta navrhl usnesení 3.2.2.2 ZM schvaluje řešení věci vydání Certifikátu č. 
0024/04/2009 – stavba „Rekonstrukce objektu Beránek, Čelákovice“ 
autorizovaným inspektorem Ing. arch. P.B. ve zkráceném stavebním řízení 
v rozporu se stavebním zákonem prostřednictvím soudního řízení, za 
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předpokladu nesplnění usnesení 3.2.2.1 a neuzavření příslušných smluv do 
termínu listopadového zasedání ZM. 
pro – 12 
proti – Ing. Choura - 1 
zdrželi se – p.  Iglo, Ing. Šalda, p. Studnička, p.  Pátek, pí  Wachtlová, Mgr. 
Špringr -  6 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Ing. Šalda – navrhl usnesení: 
ZM souhlasí s umístěním trafostanice ČEZ, a.s. na pozemku města Čelákovice 
v lokalitě objektu „Černý Beránek“ za předpokladu, že její umístění neznemožní 
průjezd mezi ulicemi Rumunská a Na Švihově 
pro – p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Šalda, Ing.  Choura - 4 
proti – p. Duník, Ing. Rikl, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač - 4 
zdrželo se – 11 
Návrh nebyl přijat. 

 
3. 3. Finanční podpora – výzdoba nástupiště nádraží Čelákovice 
Záměrem města Čelákovice je provést grafickou úpravu prostor nástupiště 
rekonstruovaného čelákovického nádraží formou profesionálních graffiti 
v kombinaci s americkou retuší – grafický návrh byl předložen na srpnovém 
jednání Rady města a následně projednán se zástupci VD Labyrint a výtvarníků 
– pí. Š. a p. Ch. 
ZM schvaluje finanční příspěvek  ve výši 52 tis. Kč a finanční spoluúčast 
Českých drah ve výši 27 tis. Kč, včetně DPH: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Nepřítomen Ing. Šalda. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3. 4. Žádost o dotaci na zabezpečení provozu charitní pečovatelské služby 
FCH Neratovice 
Žádostí ze dne 28.7.2009 opakovaně požádala FCH Neratovice o dotaci na 
činnost pečovatelské služby ve městě Čelákovice ve výši 170 000,- Kč. 
Dle sdělení OSVaZ je pečovatelská služba v Čelákovicích schopna převzít péči 
o klienty FCH Neratovice a zajistit potřebnou péči, stanovisko potvrzuje i 
sociální komise.Výjimku tvoří celodenní asistence u klienta – tuto činnost nemá 
Město Čelákovice registrovanou. 
MUDr. S. – vysvětlila činnost charity.   
P. Iglo – navrhl schválení tohoto příspěvku.   
Mgr. Špringr -  schválit celou tuto částku v tomto roce a do příštího roku tuto 
situaci vyřešit. 
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P. Iglo – navrhl předložit analýzu pečovatelské služby. 
ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 170 tis. Kč: 
pro – 12 
proti – Mgr. Bodlák - 1 
zdrželi se – pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Ing. Stuchlík, Ing. Rikl, 
p. Šíma - 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Diskuse : 
 
P.Studnička – úklid sněhu ve města 
Starosta – 1. 10. bude  předložen řed. TS plán zimní údržby v souladu s novým 
zákonem do RM, zimní údržba si vyžádá investici do nového strojního vybavení 
TS na odklízení sněhu. 
 
P. Studnička – veřejně prospěšné práce – úklid města 
Starosta – veřejně prospěšné práce, jsou vykonávány v separačním dvoře TS. 
 
Studnička – ČOV 
Starosta – řeší se provozní smlouva, bude předloženo ZM, na intenzifikaci ČOV 
se zveřejňuje veřejná zakázka. Zahájení se posunuje do příštího roce, dokončení 
2011. 
 
P. Iglo – únik škodlivých látek z Kovohutí, na www. není návod pro občany, jak 
se v těchto situacích mají zachovat a navrhl usnesení: 
ZM ukládá p. Bařinovi – zajistit informování občanů, jak se chovat za 
mimořádných situací, informaci uvést především na www.celakovice.cz v části 
„Návod pro řešení životních situací“.  
pro – p.  Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Šalda, Ing. Choura, p. Studnička, p. Pátek, p. 
Duník, Ing. Stuchlík, Mgr. Špringr - 9 
proti – 0 
zdrželo se - 10 
Návrh nebyl přijat. 
 
Starosta – informovanost občanů při mimořádných krizových situacích (např. 
únik škodlivých látek)  zajistí na www.celakovice.cz -  odbor ŠIK. 
 
P. Iglo – jak se řeší alej v Sedláčkově ulici 
Starosta – obdrželi jsme písemné sdělení od inspekce ŽP, kde určili svého 
soudního znalce. 
 
Pí B. – jaké závěry budou vyvozeny, že se postupovalo při kácení proti 
předpisům v Sedláčkově ulici. 
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Starosta – odpoví Vám vedoucí odboru životního prostředí. Rozhodnutí, které 
bylo vydáno, bylo autoremedurou zrušeno. 
P. Iglo – jak je to s kácením stromů u zastávky v Jiřině. Na odboru životního 
prostředí mu bylo sděleno, že se jedná  o havarijní stav. Na odboru ŽP není 
jediný doklad o havarijním stavu. 
Starosta – tuto záležitost prověří tajemník a odbor ŽP  bude informovat pí B., 
Mgr. Špringra.  
 
Odešel Ing. Šalda – ve 21,15 hod. 
 
Pí B. – v ulici M. Červenky byly vysázeny stromy bez zjištění vedení sítí, 
v současné době je zde cítit plyn – tuto situaci prověří tajemník. 
 
P. Iglo – sbírky v muzeu, kdy převezme nový ředitel za tyto sbírky odpovědnost. 
PaedDr. Rýdlo – v muzeu probíhá zatím mimořádná inventura, kromě sbírek – 
do konce roku bude předáno. 
 
P. Iglo –  se dotázal p. Bařiny, jaká je situace na kraji ve věci investiční akce - 
obchvat města. 
P. Bařina – obchvat byl zatím odložen, projednávají se pozemky. 
Starosta – jednáno s náměstkem hejtmana. 
P. Iglo navrhl usnesení -  ZM schvaluje žádost, aby Středočeský kraj sdělil 
informace o stavu přípravy obchvatu města a opatření, která jsou prováděna 
k zabezpečení stavebního povolení potřebného k uskutečnění této akce. 
pro – 16 
proti – 0 
zdržel se – Mgr. Bodlák - 1 
Nepřítomen PaedDr. Rýdlo. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
P. Iglo –  žádá o zaslání kopií článků, které nebyly za poslední 2 roky 
zveřejněny ve zpravodaji a které byly redakčně upraveny. Tajemník předá 
žádost p. zastupitele redakční radě. 
 
P. Iglo – sdružení Naše Čelákovice vypsalo fotosoutěž, kdy  bylo zjištěno, že 
v některých částech města je ještě ponecháno staré označení ulic. Jedná se o 
označení Marxovy domy, Gottwaldovy ulice a chybí označení Masarykovy a 
Sedláčkovy ulice, před a za křižovatkou  – zajistí tajemník.  
 
Mgr. Špringr – privatizace bytů v ul. P. Holého 
Starosta – zatím není dokončeno prohlášení vlastníka, bude nejpozději do konce 
září. 
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Mgr. Špringr – v jakém rozsahu byly provedeny práce v Kamence. 
Starosta – práce byla provedena  za 6 mil. Kč, zatím k časovému zpoždění 
nedošlo. 
 
P. Duník – předložil nabídku realizace úspor elektrické energie veřejného 
osvětlení v Čelákovicích – tajemník zajistí předání dopisu řediteli TS a ten podá 
zprávu p. Duníkovi. 
  
4. Majetkoprávní záležitosti 
4.1.1.1 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem 
O.V. (id. ½) a manželi T.W. a V.W. (SJM – id. ½ ), jako kupujícími, na budovu 
č.p. 1309 – budova bydlení, na pozemku st.p.č. -1374, pozemek  st.p.č. –1374 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m², a pozemek p.č. 1380/6 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m², vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za celkovou cenu 1 153 886,- Kč, včetně Doložky.  
 
4.1.1.2 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
V.K. a M.K. (SJM), jako kupujícími, na budovu č.p. 1310 – budova bydlení, na 
pozemku st.p.č. -1375, pozemek  st.p.č. –1375 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 70 m², a pozemek p.č. 1380/7 – ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 102 m², vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 1 
151 975,- Kč, včetně Doložky.  
 
4.1.1.3 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem M. 
R., jako kupujícím, na budovu č.p. 1327 – budova bydlení, na pozemku st.p.č. -
1394, pozemek  st.p.č. –1394 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 62 m², a 
pozemek p.č. 1402/4 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 80 m², vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 934.317,- Kč, včetně 
Doložky.  
ZM schvaluje kupní smlouvy 4.1.1.1. až 4.1.1.3.: 
pro – 16 
proti – 0 
zdržel se – p. Duník - 1 
Nepřítomen Mgr. Špringr. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.1.2 Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní J. K., 
jako kupující, na bytovou jednotku č. 1428/5, vč. podílu o velikosti 
5591/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a č.p. 
1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –
1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 343.140,- 
Kč, včetně Doložky. 
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ZM schvaluje kupní smlouvu: 
pro – 16 
proti – 0 
zdržel se – p. Dunik - 1 
Nepřítomen Mgr. Špringr. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. 2. Majetkoprávní záležitosti - ostatní 
4.2.1  Město Čelákovice kupuje od Pozemkového fondu České republiky 
pozemek v k.ú. Káraný, potřebný pro vybudování cyklistické stezky a lávky 
přes Labe.  
ZM schvaluje kupní smlouvu č. 3 004K08/80: 
pro –  17 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Nepřítomen Mgr. Špringr. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2.2  ZM dne 24.4.2008 schválilo bezúplatný převod pozemků z majetku 
Středočeského kraje pod ulicí Sokolovská městu. Jedná se o pozemky PK 3178 - 
o výměře 7263 m², PK 1334 - o výměře 320 m², PK 990 – o výměře 253 m², PK 
989 – o výměře 47 m², PK 3177 – o výměře 13 m² a KN pozemky p. č. 994/110 
– ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 185 m²,  p. č. 994/111 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, o výměře 23 m²,  p. č. 996/27 – ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 30 m²,  p. č. 996/28 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 98 
m²,  p. č. 1328/11 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 74 m²,  p. č. 
1333/72 – ostatní plocha,  jiná plocha, o výměře 161 m², vše v k. ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice. 
ZM schvaluje darovací smlouvu: 
pro – 17 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Nepřítomen Ing. Stuchlík. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2.3.  Na základě uzavřené Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí na zřízení 
věcného břemene je předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-
6000048/01 (L) mezi Městem Čelákovice jako  povinným z věcného břemene a 
fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako  oprávněným z věcného břemene, na zřízení 
věcného břemene umístění, provozování a údržby kabelového vedení l kV, na 
nemovitostech ve vlastnictví povinného - pozemků p.č. 494/4 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č. 835/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 856 – 
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ostatní plocha, ostatní komunikace, všech v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice – 
lokalita Císařská Kuchyně. 
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000048/01: 
pro – 17 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Nepřítomen Ing. Stuchlík. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2.4 Město Čelákovice kupuje od  KOVOHUTÍ HOLDING DT, a.s. 
Čelákovice pozemky v Nedaninách a pozemky v oblasti tzv. dělnických domků.   
ZM schvaluje kupní smlouvy bod 4.2.4.1 – 4.2.4.2: 
pro – 16 
proti – 0 
zdržel se – Mgr. Špringr - 1 
Nepřítomen Ing. Stuchlík. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2.5 Směnná smlouva mezi Městem Čelákovice a manželi H. na směnu 
pozemků Pod Přerovskou cestou pro vybudování chodníku a osvětlení.   
ZM schvaluje směnnou smlouvu: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2.6  Na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného 
břemene je předložena Smlouva o zřízení věcných břemen mezi Městem 
Čelákovice jako  povinným z věcného břemene a fi Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., Praha 4, jako oprávněným z věcného břemene, na zřízení 
věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - metalického vedení, na 
nemovitostech ve vlastnictví povinného p.č. 982/6 – orná půda, p.č. 982/11 – 
ostatní plocha, zeleň, p.č. 991/1 – vodní plocha, a p.č. 994/1 ostatní plocha, 
manipulační plocha, všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice – lokalita V 
Rybníčkách . 
ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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4. 3.  Akcie společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 
Rada města projednala na svém zasedání dne 3. 9. 2009 dopis předsedy 
představenstva společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., Praha 1, ve které tato 
společnost požaduje od Města Čelákovice stanovisko k nabídce odkoupení akcií 
společností, a zastupitelstvu prodej akcií nedoporučuje. Město Čelákovice 
vlastní 12790 ks akcií á 360,- Kč a 12790 ks akcií á 39,- Kč, nominální hodnota 
celkem 4 604 400,- Kč. 
Město nemá v současné době zájem odprodávat akcie: 
pro – 17 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Nepřítomen p.  Duník. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. 4. Schválení kupní smlouvy – plynové přípojky V Prokopě – II. etapa 
Investiční akce „Nový STL plynovod + přípojky Čelákovice V Prokopě – II. 
etapa“ je již zrealizována. Kolaudační souhlas s užíváním byl vydán 2. 9. 2009. 
Jedná se o vybudování 4 ks plynovodních přípojek k bytovým domům č.p. 1531 
až 1534. Plynové přípojky budou napojeny na 4 samostatné kotelny pro 
jednotlivé domy.  
ZM schvaluje kupní smlouvu č. 115/V/09/KS-1609000433: 
pro – 17 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Nepřítomen p.  Duník. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. 5. Majetkoprávní záležitosti 
        Převod vlastnictví bytových jednotek 
V měsíci lednu 2009 byla zveřejněna nabídka na  k prodej bytu č. 1 č.p. 1422, 
V Prokopě obálkovou metodou. Z nabídek byla jako nejvyšší vyhodnocena 
nabídka pana T.T. a s ním byla připravována kupní smlouva. Pan T. však před 
podpisem smlouvy oznámil že od koupě z finančních důvodů odstupuje.  
Proto bylo v souladu s vyhlášenými pravidly soutěže zahájeno jednání s dalším 
zájemcem v pořadí. Jeho zájem trvá, proto byla připravena kupní smlouva, která 
je předkládána k projednání ZM. 
 
V bodě 4.5 je schvalován prodej volného bytu obálkovou metodou.  Vzhledem 
k tomu, že kupní cenu budou kupující platit prostřednictvím úvěru, je třeba 
schválit i smlouvu o budoucí smlouvě, na jejímž základě jim bude tento úvěr 
poskytnut. 
P. Pátek – oznámil možný střet zájmu, nebude v tomto bodu hlasovat. 
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4. 5.  1. ZM ruší usnesení ze dne 17. 6. 2009: 
4. 5. 2. ZM schvaluje kupní smlouvu s novým nájemcem Ing. M.V. a M. V. na 
bytovou jednotku č. 1422/1: 
4.  5.  3. ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí:  
pro – 17 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Nehlasoval p. Pátek. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5. Rozbor hospodaření za I. pololetí 2009 
Byl předložen zápis z finančního výboru ze dne 7. 9. 2009. 
Rozbor hospodaření za první pololetí roku 2009 je zpracován na základě 
pololetních výkazů o plnění rozpočtu.  
ZM bere na vědomí rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 30. 6. 2009: 
pro –  18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6. Úpravy rozpočtu města na rok 2009 č. 5 a 6. 
6. 1. Informace o úpravě rozpočtu č. 5 
Rada města schválila 9. 7. 2009 úpravu č. 5 rozpočtu 2009.  
Na základě usnesení zastupitelstva města č. 13 ze dne 27. 11. 2008, které  
opravňuje radu města provádět rozpočtová opatření a současně ukládá povinnost 
informovat zastupitelstvo města o provedených úpravách  je zastupitelstvu 
města předložena úprava č. 5.  
ZM bere na vědomí úpravu rozpočtu č. 5: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6. 2. Rozpočet 2009 – úprava č. 6 
V příjmech – daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté 
transfery (dotace), ve výdajích – doprava, vodní hospodářství, vzdělávání, 
tělovýchova, bydlení, komunální služby, bezpečnost (městská policie), požární 
ochrana, územní samospráva, finanční operace. 
ZM schvaluje úpravu rozpočtu č. 6 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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7. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
ÚPSÚ Čelákovice  byl pořízen v r. 1993 a schválen zastupitelstvem města 
Čelákovice v  r. 1994. Nyní je pořizována třetí změna ÚPSÚ Čelákovice; 
pořízení změny je z  vlastního podnětu, a bylo odsouhlaseno Zastupitelstvem 
města (ZM)  dne 22. 2. 2007 (sloučení změny č. 3 a změny č. 4 do jedné změny 
č. 3)  
Po posouzení pořizovatelem a rozhodnutí ZM byly do změny zařazeny celkem 3 
lokality. Jedná se o doplnění jedné nové lokality rozšiřující zastavitelné území 
(všeobecně obytné území), vč. dopravní obsluhy ve vztahu k těmto parcelám, 
spolu s úpravou dopravního řešení, a o dvě lokality v centrální části města, kde 
se na základě podrobnějších zastavovacích studií upravuje funkční a prostorová 
regulace. S ohledem na jednoduchost změny nebyl  zpracován koncept, jak bylo 
již určeno ve schváleném zadání změny. Změna č. 3 je vydána v  rozsahu 
měněných částí územního plánu. 
Zadání změny č. 3 bylo zpracováno dle novely stavebního zákona č. 183/2006 
platné od 1.1.2007. Zadání bylo vystaveno od 31. 3. 2008 do 30. 4. 2008, a 
následně upraveno dle požadavků obsažených ve stanoviscích dotčených orgánů 
(DO). Poté bylo schváleno usnesením ZM č. 11/47, ze dne 12. 6. 2008. 
Obsahová struktura dokumentace (jedná se o změnu stávajícího územního 
plánu) nemůže být novelou stavebního zákona narušena, a dokumentace musí 
být vnitřně provázána s platným ÚPSÚ.  
     K zadání nevznesl KÚ Stč. kraje požadavek na Vyhodnocení vlivů koncepce 
na životní prostředí, ani se nevyjádřil ve smyslu, že by byla dotčena lokalita 
s prioritními typy stanovišť nebo s prioritními druhy (evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti). Změna č. 3 ÚPSÚ nebyla řešena ve variantách. 
Nebylo nutné zpracovávat Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Rada 
obcí dosud není založena.  
     Poté bylo provedeno vyhodnocení projednání, návrh nebylo nutno upravovat 
dle požadavků DO, neboť stanoviska byla souhlasná; byla vyhotovena zpráva o 
projednání návrhu ZM. č. 3 a předložena KÚ Stč. kraje – OÚSŘ k posouzení 
návrhu. KÚ Stč. kraje se vyjádřil, a vydal souhlasné stanovisko dne 2.4.2009, čj. 
052034/2009/KUSK, vyřizuje ing. Č. Poté bylo v souladu s § 52 stavebního 
zákona zahájeno řízení o vydání změny č. 3 ÚPSÚ. Návrh byl vystaven na obci 
od 29. 4 do 11. 6. 2009; rovněž byl vystaven na www. stránkách obce. 
Dokumentace byla k nahlédnutí na obci, na MěÚ Brandýs n.Lab – St.- Boleslav 
a na Krajském úřadě Středočeského kraje. 
     Veřejné projednání s odborným výkladem se konalo dne 11. 6. 2009 na MěÚ 
v  Čelákovicích. Při veřejném projednání nebyly uplatněny námitky ani 
připomínky. 
     Zastupitelstvo města Čelákovice svým usnesení ze dne 16. 9. 2009 rozhodlo 
o schválení  změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, a o vydání 
změny formou opatření obecné povahy.  
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Mgr. Bodlák – oznámil střet zájmu.  
ZM schvaluje navržená usnesení č. 1, 2, 3, 4, 5. - 1.2. 3. 4.: 
pro – 16 
proti – Mgr. Špringr - 1 
zdržel se – Mgr. Bodlák - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
8. Změna jednacího řádu  
Znovu je předložen ke schválení Jednací řád ZM tak, aby splňoval ustanovení 
novelizovaného zákona o obcích. 
P. Pátek – nesouhlasí s předloženým jednacím řádem.  
P. Iglo -  v zákoně je pouze minimální forma, co by měl zápis obsahovat. V 
Praze 6 dávají přehledné výstupy doplněné audio a video záznamem. 
ZM schvaluje Jednací řád ZM Čelákovice I/1/2009: 
pro – 10 
proti – p.  Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Choura, p. Studnička, p. Pátek, p. Duník, 
Mgr. Špringr - 7 
zdržela se – pí Wachtlová - 1 
Návrh nebyl přijat. 
 
9. Výroční zpráva SEMIRAMIS o.s. za rok 2008 
Byla předložena výroční zpráva za rok 2008. 
P. Pátek požádal PaedDr. Rýdla o zaslání zprávy za Čelákovice.  
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat.  

 
10. RWE – příprava projektu výstavby paroplynové elektrárny na k.ú. 
Mochov – prvotní informace 
Společnost RWE připravuje projekt výstavby paroplynové elektrárny o max. 
výkonu 1000MW na katastru obce Mochov, ale v těsném sousedství 
katastrálního území Záluží, v lokalitě za vrchem „Šibeňákem“ vedle rozvodny 
Čechy střed.  
     Přes katastrální uzemí města Čelákovice by měl v souběhu s trasou VN linky 
procházet systém zásobování chladící vodou z Labe do elektrárny a zpět. 
V přiložené žádosti mají zájem o koupi pozemku p.č. 102 v k.ů. Sedlčánky 
v blízkosti chatové oblasti na čerpací stanici chladící vody.  
     Ve věci rozhodování byť „jen“ o pozemku pro čerpací stanici musí mít 
zastupitelé k dispozici podrobný investiční záměr celé elektrárny včetně 
relevantních podkladů, které dosud nebyly investorem předloženy. Starosta 
doplnil, že bude pracovní schůzka s RWE a ZM. 
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P. Pátek – před konečným rozhodnutím navrhl uspořádat místní referendum 
v této věci.  
P. Iglo – vzhledem k tomu, že žádná volební strana neměla ve svém programu 
tento významný projekt pro Město (tudíž ZM nemá polický mandát), navrhl 
odložit konečné rozhodnutí do příštího volebního období. 
Starosta – jednání  RWE by měla proběhnout v říjnu nebo v listopadu 
se zastupiteli. 
 
11. Příspěvek brandýské nemocnici  
      E-mailovou žádostí požádal starosta města Brandýs n. Labem – Stará 
Boleslav Ondřej Přenosil město Čelákovice o finanční spoluúčast na podpoře 
zajištění LSPP – chirurgická ambulance – v brandýské nemocnici po dobu 
měsíců července a srpna 2009. 
11. 1. ZM schvaluje příspěvek ve výši 40 000,- Kč nemocnici Brandýs nad 
Labem: 
pro – 15  
proti – p. Duník, Ing. Stuchlík - 2 
zdržel se – p.  Bařina – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11. 2. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi Městem 
Čelákovice jako dárcem a PP HOSPITALS, s.r.o.,  Brázdimská 1000, Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav, jako obdarovaným, kterou dárce poskytne 
obdarovanému finanční příspěvek ve výši 40 000,- Kč za účelem zajištění 
provozu chirurgické pohotovostní služby během víkendů v měsících červenec-
srpen 2009 
pro – 15 
proti – p.  Duník, Ing. Stuchlík 
zdržel se – p.  Bařina  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11. 3. Zastupitelstvo města schvaluje žádost Zastupitelstva města Čelákovice, 
aby Středočeský kraj, který je garantem LSPP, zřídil LSPP pro děti, dorost a 
dospělé v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. 
P. Studnička –  požádal, zda by mohla být uveřejněna aktuální informace o  
lékařské  pohotovosti pro občany Čelákovic – zajistí OŠIK. 
ZM schvaluje žádost o zřízení LSPP pro děti, dorost a dospělé v Brandýse nad 
Labem – Staré Boleslavi. 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech. 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 16. září 2009 ve 22.50 hodin.     
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
 
 
Zapsala: Iveta Kolářová dne 17. 9. 2009 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
p. Petr Studnička 
 
 
p. Petr Bařina 
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